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Introductie voor de leerkracht 

 
Inleiding 

U brengt met uw klas binnenkort een bezoek aan Kasteel de Haar in Haarzuilensi.  

U zult daar een rondleiding doen van circa 60 minuten die gegeven gaat worden door speciaal 

voor Cultuur en School Utrecht opgeleide vrijwillige rondleiders (m/v).  

 

Kasteel de Haar oogt van buiten als een middeleeuws sprookjeskasteel. Bezoekers komen dan 

ook op bezoek met het idee dat ze zich ridder en jonkvrouw zullen wanen in kasteel met grote 

stenen trappen, banketzalen en kerkers. 

 

Niets is minder waar. De Haar is een herbouw uit de 19e eeuw (1890 – 1912) en functioneert 

als een buitengewoon riant, modern en comfortabel buitenhuis. Er is al sinds ca. 1895 

elektriciteit, warm en koud stromend water, een twintigtal badkamers, verwarming etc. Niks 

middeleeuws aan. Eerder een kosmopolitisch hotel uit de grote Europese steden van rond 

1900. 

 

Baron Etienne van Zuylen (1860 – 1934) en zijn vrouw Barones Hélène de Rothschild (1863 

– 1947) bewoonden het kasteel slechts 1 maand per jaar, meestal in augustus en/of september.  

Etienne was een Grand Seigneur, wilde heel graag goed voor de dag komen en indruk maken 

op zijn relaties: graven en gravinnen, baronnen en baronessen, groot industriëlen, schrijvers, 

kunstenaars en bij gelegenheid zelfs vorsten en vorstinnen!  

 

Etienne van Zuylen was een enorm goede gastheer. Hij was zijn officieuze ‘professie’. Hij 

bereidde septembermaanden, déjeuners (lunches) en diners voor alsof het serieuze 

evenementen waren. Hij maakte gastenlijsten, tafelschikkingen. Zocht zorgvuldig personeel 

uit, maakte een begroting etc. 

 

Het is voor de kinderen het leukst om dat grandioze leven van de baron en barones rond 1900 

te voelen. De grote diners,  de gala-avonden, de dansavonden, de gemaskerde bals. Het luxe 

diners etc. De elegantie daarvan ontstond ook door zeden en gebruiken die daar toen bij 

hoorden: de etiquette.  

 

Het is niet de bedoeling dat kinderen de etiquette gaan zien als een set opgelegde regels waar 

je je aan móet houden omdat je er anders niet bij hoort. Het is leuk als ze wat meekrijgen van 

die retro-sfeer en leren dat aandacht besteden aan dingen, zorg besteden aan wat je doet, 

aardig zijn, beleefd zijn en respect tonen alles wat je doet een stuk eleganter, mooier en 

vriendelijker maakt!  

http://www.kasteeldehaar.nl/


 

Wat zit er in de rondleiding: 

- Het verhaal van de herbouw van het kasteel, de baron en barones, de architect 

- De wens van de baron dat het kasteel een eerbetoon wordt aan zijn voorvaderen 

- Het inviteren van gasten om te komen logeren, de diners en bals 

- In de balzaal: over het gemaskerd bal, dansetiquette, het vragen van een dame 

- In de ridderzaal: de huiskamer in september, de voorvaderen en spokenvangers 

- Kamer 1: de barones, haar rijke familie en haar stijl 

- Kamer 3: de baron, een echter mannenkamer, het verschil met een dameskamer. 

- De Eetzaal: over het diner, hoe at de adel, netjes tafel dekken 

 

     ------ 

 

Hieronder enige informatie die ingezet zou kunnen worden bij een voorbereidende  les over 

Kasteel de Haar én ‘Etiquette’ 

 

Kasteel de Haar 

De eerste bebouwing dateert al van rond 1190. Waarschijnlijk was het een eenvoudige 

vierkante woontoren op een rond perceel met een keermuur en gracht. Er werd in de loop der 

eeuwen steeds uitgebreid en nadat het rond 1440 in het bezit was gekomen van de machtige 

familie Van Zuylen groeide het uit tot een van de grootste en meest representatieve kastelen 

van Nederland ( rond 1550). Door overerving kwam het kasteel in handen van een tak van de 

familie Van Zuylen van Nijevelt die in België woonde. Nazaten kozen er steeds minder voor 

om het kasteel te bewonen, het werd bouwvallig en verviel uiteindelijk tot een ruïne. In 1890 

erfde Baron Etienne van Zuylen van Nijevelt de ruïne en hij besloot het opnieuw op te 

bouwen ‘als eerbetoon aan zijn voorgeslacht’.  

 

Architect Pierre Cuypers ( 1821 – 1927) kreeg de opdracht een ontwerp te maken. Het was 

een droomopdracht voor hem want hij begreep dat met het schier ongelimiteerde fortuin van 

Hélène de Rothschild, telg uit de steenrijke bankiersfamilie, hij zijn  fantasie de vrije loop kon 

laten. Cuypers was een beroemd bouwmeester. Maar niet onomstreden. Hij bouwde 

hoofdzakelijk in neogotische stijl. Hij bouwde circa 80 kerken, was betrokken bij tientallen 

restauratieprojecten, en ontwierp het Rijksmuseum en Centraal Station in Amsterdam. 

 

De baron en Cuypers spraken af dat wat er nog aanwezig was van de ruïne te bewaren en 

daarop als het ware voort te bouwen. Het kasteel heeft veel overeenkomsten met het 16e-

eeuwse kasteel. Het kasteel is dus deels 16e-eeuws en deels 19e-eeuws. Cuypers gebruikte de 

beeldtaal van de gotiek in de vele decoraties in het interieur. Daardoor is het interieur een 

bijzondere mengeling van 19e-eeuwse moderniteiten met een gotische uitstraling 

 

 

Etiquette 

 

Algemeen 

Etiquette of het decorum is een geheel van cultuurgebonden beleefdheidsregels en de 

omgangsvormen. De kern van etiquette is: rekening houden met de gevoelens van anderen en 

met de gebruiken in de samenleving, in alle situaties waarin mensen met elkaar omgaan. 

Letterlijk betekent etiquette dan ook kleine ethiek!ii 

 



Maar meestal vinden mensen etiquette iets dwingends, iets engs waarvan ze zenuwachtig 

worden. Ze vragen zich af: ‘ Doe ik het wel goed?’ Dan lijkt etiquette een keurslijf waarin 

men zich gevangen voelt. Maar dat is niet de bedoeling! Etiquette is er niet om het leven te 

compliceren, nee, het is juist de bedoeling het dagelijkse verkeer tussen mensen 

gemakkelijker en overzichtelijker te maken.iii 

 

Het gaat erom dat men de ander in zijn waarde laat. Het gaat er juist om dat de ander zich 

prettig voelt! Het is dus vooral belangrijk dat je aandacht aan anderen besteedt en respect 

betoont. ‘Ook al vond je het eten dat je vader of moeder heeft gekookt niet super lekker. Je 

zegt toch “dank je wel voor het eten”,  want ze hebben er wel een hoop moeite voorgedaan!’ 

 

Etiquette kom je tegen bij: kennismaken, begroeten, converseren, kleding en make-up, gedrag 

aan tafel, uitnodigen, gedrag bij diners, dansavonden, recepties, etc. cadeaus geven en 

ontvangen, omgaan met mensen uit andere landen, van andere culturen en religies, 

hoffelijkheid en behulpzaamheid, communicatie per telefoon of brief, communicatie via 

internet.  

 

 
 

Honderd jaar terug 

In Kasteel de Haar gaan we een beetje terug naar de etiquette van honderd jaar geleden. Die is 

voor hedendaagse begrippen wel erg officieel en omslachtig. Maar juist door te kijken naar de 

etiquette van toen, krijgen we de sfeer te pakken van het leven op het kasteel. En de dingen 

die we er mooi aan vinden en waar we nog wat mee kunnen, die pikken we gewoon mee.  

 

Honderd jaar terug bestond het idee dat dames tot het ‘zwakke’ geslacht behoorden, delicaat 

waren en bescherming nodig hadden van de man! De man was een Gentleman, een Heer, de 

vrouw een Lady, een Dame. De heer was de hele dag ‘alert’ om te kijken of hij een dame kon 

helpen.  

 

Maar dat betekende niet dat de man op een vrouw kon afstormen om te vragen of hij haar 

moest helpen met oversteken. Zomaar een dame aanspreken deed een heer nooit! De dame 

kon met een kort knikje van haar hoofd aan de heer laten weten dat het goed was om haar aan 

te spreken! De dame kon op straat ook wat langzamer gaan lopen of de naam van de heer 

uitspreken ( bijv. Baron van Zuylen!)  zodat de heer wist dat het goed was om de dame aan te 

spreken. Dat is nog eens wat anders dan hoi! zeggen en je vinger opsteken! 

 



-Honderd jaar geleden: 

- Begroette men een gezelschap met een lichte buiging 

- Stond een heer op uit zijn stoel als een dame de kamer binnen kwam! 

- Stond een heer op als de dame opstond uit haar stoel. 

- Bood een heer zijn eigen stoel aan een dame als er verder geen stoel meer was. 

- Hielp de heer de vrouw te gaan zitten aan tafel. Hij schoof de stoel aan. 

- Opende een heer de deur voor een dame en liet haar voor gaan 

- Liep een heer voor of naast een dame de trap op.( nooit erachter, dat was niet netjes!) 

- Hielp een heer een dame in en uit haar jas, cape en hoed.  

- Bood de heer de dame aan om de drankjes te halen 

- Bood de heer de dame zijn rechterarm aan voor een wandeling 

 

In de balzaal 

Afgelopen honderd jaar werden er veel dansavonden georganiseerd. 

Dansen was heel populair omdat men er nieuwe mensen kon leren 

kennen. Het was ook een van de weinige gelegenheden waar mannen 

en vrouwen elkaar konden ontmoeten. Honderd jaar geleden zaten 

jongens en meisjes op gescheiden scholen, mannen en vrouwen 

werkten vaak gescheiden, en zaten apart in de kerk. Een dame zou 

bovendien nooit alleen of met een vriendin uitgaan naar een café of 

restaurant. Dat was uit den boze. Een bal was dus een mooie plek om 

een man te ontmoeten en hem nog te mogen vasthouden ook! 

 

De dansavonden of bals werden meestal gegeven in grote 

hotels of in een mooi landhuis. Het was wel belangrijk dat er 

een groot balkon of gazon bij was waar de dansers naar toe 

konden op af te koelen. Op Kasteel de Haar was een speciaal 

een balzaal ontworpen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er waren in die tijd vaak gemaskerde bals. Letterlijk 

betekent het een dansavond waarbij iedere gast een 

masker draagt. En dat is heel spannend, want als iemand 

een masker draagt, zie je niet altijd meteen wie iemand is. 

Dan is het net of je allemaal nieuwe mensen ontmoet!  

Maar meestal wordt er ook mee bedoeld dat je een feest 

hebt met een bepaald thema en dat iedereen daarvoor een speciaal kostuum aantrekt. Het 

thema kan zijn: De Oude Grieken en Romeinen, het Wilde Westen,  Hollywood Filmsterren, 

noem maar op! 

U kunt de leerlingen zelf thema’s laten bedenken. 



 

In de rondleiding wordt er verteld over de dresscode bij bals en over het ten dans vragen van 

een danspartner honderd jaar geleden! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



In de eetzaal 

Over etiquette en de geschiedenis van etiquette aan de eettafel zijn boeken vol geschreven. De 

details wisselen ook erg van land tot land. Wij vinden het netjes om met mes en vork te eten.  

Maar een heel groot deel van de wereldbevolking eet met de handen of met stokjes! 

- De lepel bestaat al heel lang, de Romeinen hadden hem al!  

- In de middeleeuwen at men met de handen of prikte een stukje vlees aan een mes 

- Later werd het mode om als je ergens te eten was genodigd je eigen mes mee te brengen. 

Het mes werd toen ook steeds mooier versierd! 

- De vork stamt ‘pas’uit 1750 en had twee tanden 

- Het eten met mes en vork is ‘pas’ honderd jaar de gewoonte 

 

 
 

 

In het kasteel werden veel diners gegeven in de eetzaal. Aan de tafel konden maximaal 34 

mensen zitten. Er kwamen sterrenkoks speciaal uit Frankrijk over om te koken. De keuken zat 

beneden in het souterrain. Van daaruit kwam het eten met een liftje naar boven, naar het 

office, een zijkamertje van de eetzaal. Vanuit het office werd het eten geserveerd door 

mannelijke bedienden in gesteven katoenen witte jasjes. De baron en barones zaten tegenover 

elkaar in het midden van de tafel, niet aan de uiteinden. Naast hen de belangrijkste gasten en 

dan steeds een dame met naast haar een heer. In het midden van de tafel stonden in de lengte 

diverse prachtige bloemstukken opgesteld. De bloemstukken moesten wel laag blijven, dan 

konden de gasten er makkelijker overheen kijken.  

De serveerders hadden grote schalen bij zich die ze de gasten (aan de linkerzijde) voorhielden. 

De gast kon zelf wat van de schaal afnemen. De belangrijkste dame rechts van de gastheer (de 

baron) werd als eerste bediend. De gastvrouw, de barones, als laatste.  

 

Natuurlijk aten de gasten over het algemeen netjes en fatsoenlijk. Maar mocht een gast zich 

door gebrek aan ervaring onhandig gedragen hebben, een banaan met mes en vork ging eten 

bijvoorbeeld, dan nog lachte niemand hem uit. Iedere gast moest zich op zijn gemak voelen. 

 

Enkele regels:   

 



- Begin niet te eten of drinken voordat de gastvrouw begint ( en zij werd als laatste bediend!) 

- Schep niet meer op dan u kunt eten 

- Buig niet bij elke hap voorover, breng de lepel of vork naar uw mond 

- Leun niet naar voren en hang niet over de tafel 

- Zit niet onderuitgezakt 

- Eet niet met de ellebogen op tafel 

- Draai niet met het bord eten zodat u een ander deel van het bord voor u krijgt 

- Reik met uw arm niet voor uw tafelgenoten langs 

- Keer niet de persoon aan uw linkerkant de rug toe als u met uw rechterbuur praat 

- Niet aan tafel de haren kammen of de lippen stiften 

- Leg nooit een arm tijdens het eten om het bord 

- Eet niet met open mond, smak niet, slurp niet, drink niet met eten in de mond 

- Praat niet met volle mond’ 

- Prak het eten niet doorelkaar! 

- Rook niet aan tafel 

-Verlaat nooit tijdens het eten de tafel, al helemaal niet om naar de w.c. te gaan! 

 

 
 

Leuk om aan de kinderen te vragen wie wel eens zondigt tegen deze regels! 

 

In de rondleiding wordt e.e.a. verteld over het dineren in de eetzaal. Enigszins vergelijkbaar 

met bovenstaande. Om kinderen wat ‘basis’ bij te brengen bij het uitnodigen van gasten om te 

komen eten, wordt er op een klein tafeltje voorgedaan ( met vraag en antwoord) hoe een tafel 

wordt gedekt. Heel eenvoudig hoor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                                 
i Niet te verwarren met Slot Zuylen aan de Vecht. Slot Zuylen is rond 1250 gesticht door de Steven van Zuylen. 

Maar het huis kwam in de 17e eeuw in bezit van de familie Van Tuyll van Serooskerken. Belle van Zuylen 

heette voluit: Elisabeth van Tuyll van Serooskerken. Belle van Zuylen heeft dus niets te maken met Kasteel de 

Haar. 
ii Uit: wikipedia. 
iii Naar: Ditzhuyzen, R. van, Hoe hoort het eigenlijk? Naar het klassieke boek van Amy Groskamp-ten Have. 

Becht, Haarlem, 1999 

 

 


